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Előfizetési á rak : 

Vidéken : egész évre 12 K 
félévre 6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

Helyben egész évre 8 K 
félévre 4 K, negyedévre 2K 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

SIMA FERENC. 
A megemlékezés kegyeletes ün- j 

néppé avatja junius első napját, azt 

az évfordulót, amely tizedszer kö-

szönt ránk azóta, hogy Simu Fe-

renc meghalt. 

Ez a tiz esztendő a nagy Min- j 
denségben csak egy futó pillanat. 

Nekünk, akiknek orcáin barázdákat 

szántanak az elmúló napok bár 

nagy idő, de eleven, friss még az 

emlékezés s szinte nem érezzük a 

tér és időbeli különbséget, amelv 

elválaszt bennünket azoktól az esz-

tendőktől, amikor Sima Ferenc itt 

járt közöttünk s fáradhatatlan te-

vékenységével minden közügyből 

kivette a maga részét. 

A megemlékezés ünnepén, mint 

ha egy pillanatra megnyílnék előt-

tünk a multaknak képe. Van benne 

öröm, van benne szomorúság. Lát-

juk az alkotó munkák végtelen 

hosszú sorát és látjuk a lélek és 

eróemésztó nehéz közéleli küzdel-

meket, amelyekhez talán remény-

ség ugyanannyi fűződött, amennyi 

keserűséget váltottak ki s midőn a 

több, mint negyedszázados nagy 

korszakon végig tekintünk, amely-

hez Sima Ferenc neve elválasztha-

tatlanul hozzá van nőve, mikor az 

egymásba kapcsolódó események 

sorozatát végig vizsgáljuk kutató 

szemekkel, mint örök érvényű igaz-

ságot látjuk, hogy az a kor, amely-

ben valaki élt s működésével em-

léket állított magának, soha sem 

tudja igazán megítélni az embereket 

s csak, amint a muló idő eltemeti 

a korszakot, a nagy változások fe-

ledtetnek harcot, küzdelmeket, ak-

kor következhetik a tárgyilagos 

itélet, amely kiegyenlít mindent s 

a valóságot tárja föl. 

Tiz esztendeje hall meg Sima 

Ferenc. A szük korlátok közé szo-

rított emberi élet első határmes-

gyején vagyunk. Embernyi ember 

lelt az a kis gyermek is, aki azok-

ban az időkben született, amikor a 

nagy közéleli harcok folyamata 

megindult Szentesen és nemzedékek 

szállottak sírba azóta. Ennek a tiz 

esztendőnek alá kellett peregni az 

Örökkévalóság óráján, hogy elér-

kezzék a kegyeletes megemlékezés 

napja. 

És jól vagyon így. 

Mert mindannyian emberek 

vagyunk, gyarlók és önzők: nem 

volt soha senki és nem lesz soha 

senki, aki a közélet küzdelmeiben 

csapásokat oszt és csapásokat szen-

ved, hogy maga a halál mindent 

kiengesztelhessen, kiegyenlíthessen 

körülölte, személye iránt. Ott, ahol 

most a kegyeletes megemlékezés 

ünneppé avatja a tíz éves fordulót 

jól esik tudni, jól esik látni, az 

ünneplók sorában azok is helyet 

foglalnak, akik valamikor harcol-

tak Sima Ferenc" ellen s ez a kö-

rülmény teszi jogossá, helyessé, 

széppé és magasztossá a megem-

lékezés ünnepét: az arcokra szán-

tott barázdák, a muló idők gondja, 

az érzelmek meghiggadása meg-

hozta a változást, az ellentétek ki-

egyenlítődését, a megértését a dol-

goknak, meg azt a napot, amelyen 

szabad, amelyen kell ünnepelni, 

mert egyértelmű akarat kívánja ezt 

az ünnepet. 

Sima Ferencről sok mindent 

mondott és mondhatott a barát és 

az ellen. A közéleti nagy küzdel-

mekben élet és halál harc folyha-

tott a politika jegyében, a közér-

dek nevében, lehettek összecsa-

pások, voltak küzdelmek, amelyek-

ben érdek állott érdekkel szem-

ben, személy a személylyel. De 

mindezek dacára egy elvitathatatlan 

örökérvényű igazság marad meg, 

hogy Sima Ferenc a maga ragyogó 

tehetségével, a maga tettkészségé-

vel, áldozatával, munkájával, párt-

vezéri tekintélyével Szentes város 

előrehaladásának volt a harcosa, 

hogy soha nem hiányzott a maga 

erejével és munkájával onnan, ahol 
ennek a városnak előrehaladását 
biztosítani kellett. 

S ha itt megállunk, ha a ke-

gyeletes megemlékezés ünnepének 

előestéjén kikapcsoljuk a politikai 

vonatkozásokat, talán a Sima Fe-

renc emléke iránti kötelességet is 

teljesítünk, mert közelebb hozzuk 

személyéhez a \olt ellenfeleket is, 

akik lehetetlen, hogy tiz esztendő 

határmesgyéjén megállva tiszte-

lettel ne tekintsenek vissza politi-

kai ellenfelük nagy munkásságára 

és érdemeire. 

A kegyeletes megemlékezés 

ünnepe, amely most a Sima Fe-

renc halálának tiz éves fordulóján 

a multakat visszaidézi, tegye ter-

mékennyé a multakban rejlő tanul-

ságok által a jelen munkáját a jö-

vendőért. Emelje ki a homályból 

a Sima Ferenc nevét, nevével 

együtt egyéniségét, tiszteltté, meg-

becsültté munkáját és hozzon elis-

merést érdemeinek. A gyűlölség, 

amelynek lobogva égő tüze, egy-

kor annyi nehéz napol idézett elő, 

hamvadjon el végkép, ne maradjon 

immár egyetlen parányi tüzes üszög 

sem . . . a megilletődés hasson e 

város egész egyetemének lelkére, 

a megbecsülés, a tisztelet illese azt 

a férfiút, akinek egy negyedszá-

zadot meghaladó munkásságáért az 

elismerés sem sugárzott eddig nyil-

vános ünnnpen, csak ugy élt, mint 

homályos sejtés, mint kötelesség-

tudás az egyesek lelkében . . . 

Valósuljon meg a hétfői ün-

nepen azoknak az óhajtása, akik 

az ünnepet rendezik: legyen ez az 

ünnep Sima Ferenc emlékének 

ünnepe azért, mert Sima Ferenc 

megérdemli Szentes városától, hogy 

ünnepeljék emlékezetét. 



Egységes 

gazdaközvélemény. 
Egységben az erő, széthúzásban a 

gyengeség és pusztulás. Ezt az őrök igaz-
ságot tanítja a magyar történelem min-
den lapja, de fájdalom ez a nagy ese-
ményekben annyira gazdag nemzeti tör-
ténelem a nagy igazságnak csak a má-
sodik felére szolgál dokumentumokat, 
mert mindig nagy vala a magyar, ami-
kor egymást kellett pusztítani, de majd-
nem mindenkor kicsinek mutatkozott 
mikor egymást kellett volna összetartással 
erősíteni. 

Vigasztaló a legújabb két évtized-
nek az a felemelő tapasztalata, hogy 
mióta elhangzottak a gróf Károlyi Sán-
dornak a gónci levélben megirott igéi: 
»Akié a föld, azé az ország« a magyar 
gazdatársadalom a magyar nemzeti tár-
sadalomnak az egyetlen tényezője, a 
melyben az egységre való törekvésnek, 
az egymást megértésnek igazán lelkesítő 
példái mutatkoznak. 

Ma már meg van a gazdák tábora. 
Kicsiny kezdetekből |fejlődött ki ez az 
imponáló hadsereg. Kis gyűlésezések, 
apró összejövetelek, sokszor több vezér, 
mint közkatona voltak kezdetei ennek a 
megerősödésnek. 

Majd jöttek a nagyobb események, 
kongresszusok támadtak a néhány lel-
kes ember barátságos beszélgetéséből, 
megszületett a Magyar Gazdaszövetség 
évi nagygyűlése az ország különböző 
részein mint intézménye a magyar gaz-
datársadalomnak és minden gyűlés előbb 
vitte a nemzet gerincének egybetarto-
zását. 

Kecskemét, Siófok és Kassa után 
most Temesvár következik a derék ma-
gyar városok között, mely falai között 
vendégül látja a Magyar Gazdaszövetség 
által öntudatos, célratörekvő, gondolkodó 
eszébe foglalt magyar gazdatársadalmat. 
Ennek a már minden évben nagyobb és 
nagyobb arányokban megismétlődő nem-
zeti eseménynek van egy olyan vonása, 
amely megadja annak a színét is. Eb-
ben az országban ugyanis ez az egyst-
len ezereket magában foglaló tömörü-
lése az embereknek, amelyben belső vá-
lasztó vonalak nincsenek. Együtt van itt 
ezeknek a gyűléseken az ezerholdas a 
kisbirtokossal, a bőrkabátos a ködmö-
nössel, az egyszerű munkás azzal, aki 
tudásával, a szellemi munkájával igyek-
szik előbbre vinni a magyar mezőgaz-
daságot. Ezt nem termeli sem az iparos, 
sem a kereskedők semmiféle gyüleke-
zete. Mert a nemzeti kereset egyéb ága 
inál a tagozódás szerint történik a szer-
vezkedés, a kisiparos nem találja ott-
honát a nagyiparos szervezetében, a kis 
és középkereskedő mit keressen a nagy 
merkantilisták és a bankok gyülekeze-
teiben, amelyeknek összes bölcsességük 
rendesen abban merül ki, hogy a nagy-
tőke igájába miként hajlithatók be a 
kisebb existenciák. 

Egységes ipari és kereskedelmi köz-
vélemény nem is születhetik, de az egy-
séges gazdaközvélemény az igenis már 
születőben van ebbe az országban, azt 
érlelik a gazdatársadalmi szervezetek 
ezek élén a Magyar Gazdaszövetség a 
mely szervezetében megtestesíti a de-
mokrácia igazi alkotó elemét, azt, hogy 
nem követelőzések, hanem kölcsönös 
érdekek felismerése alapján emeltesse-
nek felebb azok, akik az anyagi és er-
kölcsi boldogulás kevesebb feltételeivel 
rendelkeznek. 

Ennek az igazi demokráciának ké-
szül ünnepe Darányi Ignác elnöklete 
alatt Temesváron. Már maga a gyűlés 
színhelye is érdekes. Ez vegyes nyelvű, 
főleg ipari és kereskedelmi jellegű régi 
kulturált város, központj i a legnagyobb 
mezőgazdasági jellegű szervezetnek, vi-

rágzó vármegyei gazdasági egyesületté . 
Ebben visszatükröződik az az igazság, 
hogy a mezőgazdas ág t ó l n em h u z ó o i k 

sem az ipar , sem a kereskede lem sem 

az ipar, hanem abban létének jelenté-
keny feltételeit találja meg F.z a vegyes 
nyelvű, iparos és kereskedő város készül 
igazi magyar vendégszeretettel fogadni 
a magyar gazdákat, akik Temesváron 
bizonyára jelentékeny állomásához érnek 
ei a szervezkedésüknek. A magyar sza-
badságharc nagyemlékű pontján a ma-
gyar gazda valószínűleg uj felszabaditasi 
harchoz fog fegyvert, kezébe veszi a mo-
dern fegyvert, a szervezkedés fegyverét 
és éltető vért önt eddigi törekvéseibe 
azzal, hogy innen, ebből a gyűlésbo 
fogja belső értékének teljes sulyaval 
megkövetelni a törvényhozásbá készü-
lőktől, hogy ennek az országnak az egyet 
len igazán virágzó nemzeti iparát a me-
zőgazdaságot többé ne tekintsék magára 
hagyható, segitség nélkül való egyszerű 
kereseti ágnak. A már megszületett, most 
pedig teljeseu megszervezendő egységes 
magyar gazdaközvéleménynek erre meg 
is lesz a kellő súlya. 

Fősorozás. 
Folyó hó 28 és 29-ik napján ke-

rültek sor alá az I-ső korosztályú szen-
tesi illetőségű hadkötelesek. A sorozás 
eredményével a sorozóbizottság meg-
elégedett, amennyiben a sor alá kerülő 
ifjak fele besoroztatott. Egyébként is 
maga a sorozás a legteljesebb rendben 
ment végbe. Besoroztaltak : Uliczkí Imre. 
Debreczeni K. Bálint, Vajda Károly, 
Czinka József, Debreceni Antal, Szegi 
József, László Lajos, Halkai Imre, Kö-
rösi Sándor, Molnár László, Reis Sándor, 
Varga Sándor, Vecse I. István, Török I. 
József, Héjjá Pal, Bodnár Albert Ferenc, 
Kátai Pál András, Szabó 11. Lajos, Sinó-
ros Sz. I. Sándor, Vida Szűcs Antal, 
Nagy János, Kóczán Antal, Rúzs M. Mi-
hály Antal, Fekete Nagy Ferenc, Győri 
Sándor, Őze József, Török Imre István, 
Pásztor László, Héjjá Ignác, Vecseri 
Sándor Imre, Marozsán luire, Berényi 
János, Zsoldos Andor László, .Sajtós 
László, Szarvas János, Kun János, Czuczi 
Mihály, Gyene? Afital Balázs, Mucsi Ist-
ván, Nagy Imre, Székely János, Vajda 
Károly, Szitner János, Csala Antal, Ká-
tai Pál Lajos, Dunás Varga János, Lé-
vai András, Fábián Tóth Sándor, Pintér 
Pál, Takács János, Vörös István József, 
Bariba László, Arady Kálmán Mihály, 
Mikecz János, Ecseri Pál, Piti József, 
Lakos Sándor, Ökrös József Balázs, Baj-
cer Pál, Dancsik János, Báron Béla, Né-
gyesi János, Gera János, Antal Sándor, 
Gréczi Sándor György, Vecseri Bálint, 
Marcsó István, Kotvan László, Papp Jenő, 
Kovács II. Lajos, Székely Tóth Sándor, 
Harangozó Sándor, Márton Ferenc, Papp 
Sándor, Kóczán János, Szóllálli József, 
Gődér Imre, Gránicz Antal, Dömsödi 
Ferencz, Szabó Imre, Molnár F. Lajos, 
Gyenes Mátyás, Kovács II. István, Dobrai 
János, Nagy István Imre, Vecseri János, 
Berényi Gergely, Juhász Bárlint, Szól-
lálli Imre, Czakó Imre, Dobrai Islván, 
Jung János, Pataki János, Tirpák József, 
Székely József, Dögei Imre, Szabó I. Já-
nos, Burkus György, S/abó II. János, 
Oláh Imre, Árgyelán Ferenc, Csurai Mi-
hály, Bakai József, Győri János, Aradi 

| Lajos, Szendrői Dezső Lajos, Széli Isi 
ván, Kátai Pál Gábor, Könyves Zsig-
mond Tibrik Pál, Kispál Ferenc, Grá-
nicz József, Dékány Lajos, Bácz János, 
Nyilas István, Jenei Székely Imre, Ollai 
Antal, Mészáros Bálint, Fényes Pal, Vá-
rady Imre, Dancsó Balázs Géza, J :nó 
László, Gebula József János, Bobán Béla, 
Bölcskei M. Lajos, Gránicz Gábor Pál, 
Németh Bálint, Mészáros Mihály István, 

j Török Imre, Béládi Lajos, Fazekas Já-
nos, Szőke Gábor, Bíró Lukács, Hajdú 

I Ferenc, Kállai József Béla, Kolompár 
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Pál, Pusztai Imre, Kovács 1. Lajos, 
meth Gvörgy, Bácz Sándor, Négyesi 
zsef, Támadás István, Török Antal, Vas. 
vári Balázs, Kálmán József, Gilicze An. 
tal, Szénási János, Szép Ferenc, Gágv-
Szabó János, Piti János István, Dan'to 
János, Debreceni István, Polgár Dezső 
Faragó András, Orgován Mihály, Szabó 
Imre. (Folyt. következik) 

Gazdák íigyelmébe! 
Elsőrendű 

KORPA, 
TENGERIDflRfi 

ÁRPADARA 
a legjutányosabb áron 

Gazdasszonyok figyelraébe! 
ízletes 

HÁZIKENYÉR 
kitűnő minőségű 

LISZTEK 
finom tejes és vajas f̂ hér-

SÜTEHÉNYEK. 
Különlegességek! 

ZsúrsüteményeK, uzsonna-
kalács, magyar-fonatos, 
szombati-kalács, köményes 
•\pró rozsvekni, felvidékj 
rozsk*nyér stb, ttegtekint-
netö és kapható a kenyér-
gyár piactéri (Haris-ház) 

F Ö Ű Z L E T É B E N . 

E L S Ő S Z E N T E S I K E N Y É R G Y Á R 

RÉSZV .-TÁRS . 

HÍREK 
Szentes, 1914. május hó 30. 

Csongrádvármegye múzeuma nyitva a 
Széchenyi-ligetben délután 2—5-ig. 

Sima Ferenc emlékünnep. 
A „Szentesi Második Függetlenségi és 

48-as Népkör" holnap, junius 1-én tartandó 

Sima Ferenc emlékünnepére minden elő-

készületet megtett a rendezőbizottság s az 

ünnepség az előjelek után ítélve igazán szép 

és díszes lesz. 

A díszközgyűlés, amelynek keretében 

a kegyeletes ünnep lefolyik, délután 3 

órakor kezdődik a Kör székházának (Sáfrán 

Mihály utca 31 sz.) udvarán fölállított sátor-

ban s azt Kiss Bálint, a Kör politikai al-

elnöke fogja vezetni. 

Az elnöki megnyitó beszéd után, amely 

röviden vázolja az íinnepi gyűlés célját és 

jelentőségét, Hegyi Antal emlékbeszéde 

következik Sima Ferencről. 

Az emlékünnep fénypontja lesz ez az 

emlékbeszéd, amelynek különös jelentőséget 

ad az a körülmény, hogy Sima Ferencről 

épen az a férfiú emlékezik meg, aki nem-

csak több, mint egy évtizeden keresztül 

Sima Ferenccel együtt vezére volt a cson-

grádmegyei ellenzéknek, osztályosa az itt 

lefolyt nagy politikai küzdelmeknek, de társa 

volt Sima Ferencnek amerikai száműzetésé-

ben s épen ő beszélt a Sima Ferenc kopor-

sója felett Amerikában is. 

Az emlékbeszéd után, amennyiben a 

meghívottak és a vendégek kívánnak fel-

szólalni, az ő felszólalásuk, majd a Sima 

Ferenc emlékének megörökítése következik. 



44. siáro. SZENTESI LAP 4 oldal 

- Rendőr i hír. A következő tanált 

tárgy** vannak letétbe helyezve : 1 drb. 

összecsukható szék, egy drb. balta, egy 

kalapács, 1 nvaklószij és 2 drb kocsi 

tengely szorító. 1 drb. viaszkosvászon 

ri.Jikül zsebkendővel, 1 feketebőrridikül 

több féle tárgyal, 1 zsebkendő és női 

keztyű, 1 drb. nyakba való kendő, egy 

gépkocsi külső gummi, 1 kerékpár pumpa 

\ drb. pénztárca néhány koronával, 1 

drb. zsebkendő egy koronával és néhány 

fillér, a tudományos színházban maradt 

séta pálcza, 1 drb zsebkendő, 1 pár 

keztyű és egy drb. fülbevaló, 1 napernyő 

1 drb. 2 pengélyű bőrtokos zsebkés ; 

mindezen tárgyakat a jogos tulajdonos 

a rendőrségen 20 szám alatti szobában 

átveheti. 

— Jók közül vegyük a leg jobbat . Az arató-
fűkaszáló és gyüjtőgépek, lógereblyék és 
kukoricát négyzetbe ültetők közül a go-
lyós, hengeres csapágyu valódi Deering-
féle gépet tarlóm a legjobbnak és így a 
legolcsóbbnak is. Valódi szakekék (tii-
kör-ekék) mindennemű lalajmivelő esz-
közök, morzsolok, szecskavágók kitűnő 
minőségben, jutányos áron kapható Gazd 
Gépf. Váll., Szabó és Kenéz, Szentes, I. 
Bocskay-utca 1 sz. — Ugyanott »Tere-
nol„ Asbest cementpala (a legjobb le-
tefedő) fedések jutányosán vállaltainak. 

Vizsgái sorrend. 
A szentesi külterületi áll. elemi nép-

iskola Gondnokságának 1914 évi május 
hó 12-én tartott ülésén a külterületi áll. 
elemi iskolák 1913—14 tanévi záróvizs-
gálatait 41— jkv. szám alatt a követke-
zőleg állapította meg: 

Junius 4-én délelőtt: Hékéd I-II-III, 
délután: alsórét. Kiküldöttek - Futó Zol-
tán, dr. Ulár István, dr. Csúcs János gond« 
noksági tagok és Fapp Imre igazgató. 

Junius 5-én délelőtt: Belsődónát, 
délután: Külsődónát. Kiküldöttek: Fapp 
Lajos, Csúcs Antal, Komendát János 
gondnoksági tagok és Fapp Imre igazgató. 

Junius 6-án délelőtt: Nagykirályság, 
délután: Eperjes. Kiküldöttek: dr. Ulár 
István, Fapp Lajos, Komendát János gond-
noksági tagok és Fapp Imre igazgató. 

Junius 8-án délelőtt í Kaján, délután: 
Belsőecser. Kiküldöttek : dr. Ulár István, 
Komendát János gondoksági tagok és 
Papp Imre igazgató. 

Junius 9-én délelőtt: Vekerhát, dél-
után . Kistőke. Kiküldöltek: Rúzs Molnár 
Ferenc, Soós Bálint, Komendát János 
gondnoksági tagok és Fapplmre igazgató. 

Junius 10-én délelőtt: Veresegyház, 
délután: Mucsihát. Kiküldöttek: dr. 
Csúcs János, Csúcs Károly, Komendát 
János gondnoksági tagok és Fapp Imre 
igazgató 

Junius 12-én délelőtt: Zalota, dél-
után: Nagytőke. Kiküldöttek: dr. Ulár 
István, Fapp Lajos, Cakó Imre, Komen-
dát János gondnoksági tagok és Fapp 
Imre igazgató. 

Junius 13-án délelőtl: Berek, dél-
után: D.-oldal. Kiküldöltek dr Ulár Ist-
ván, dr. Csúcs János, Komendát János 
és Fapp Imre igazgató. 

A vizsgálatok délelőtt 9 — délután 
3 órakor kezdődnek, melyekre a Gond-
nokság ajszülőket, a tanügy barátokat és 
érdeklődőket tisztelettel meghívja. 

Anyakönyvi kivonat 
— 1914 május 24—31-ig — 

Születtek: Pataki Anna, Pataki halva 

született fiú, Virág Sándor, Kozák István, 

Szabó Jnsztina, Csala Nagy Ferenc, Szabó 

Eszter,-Berezvai János, Téli János, Kiss 

Sándor, Labádi Anna, Fapp Eszter, Gyar-

mati László, Böde Juliánná, Solti Lajos, 

Szűcs István, Győ i Erzsébet, Kádár 

György, Insperger Viktória, Varró Lajos. 

Eljegyzés: Szűcs Imre Csala Zsu-
zsánna. 

Házasságot kötöttek : Molnár Bálint 

Téli Juliánnával, Kanász Bálint Somogyi 

Eszterrel, Arató Lajos Szilágyi Máriával, 

Négyesi Ferenc Balázs Erzsébettel, Huzs 

Molnái Sándor Kálmán Erzsébettel, Fap 

István Kotvics Jusztinával, Határ József 

Kiss Máriával. 

Elhaltak: Sarkady Nagy János 62 

éves, Dóci Eszter 15 éves, Gáspár János 

68 éves, Molnár Antal 55 éves, Karai 

János 28 éves, Sajlós János 73 éves, Do-

bos József 12 hónapos. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda Könyvnyomdája. 

H^ghivó, 
fl »Szentesi /Második, Függetlenségi 

és 48-v Népkör« kegyelettel és hálával 

kiván egemlékezni feledhetetlen ala-

pitója, i szentesi negyvennyolcas párt 

vezéréről Sima F^r^ncről, azon alka-

lomból, hogy ez évben lesz tiz eszten-

dős évfc ,v>ja halálának. 

/ lulóri. 1914. évi junius hó 

1-én (t hétfőjén) délután 3 óra-

kor a U ¿kházában kegyeletes meg-

emlékezésünk kifejezésére 

diszKözgyülést 
tartunk, amelyre a kör tagfait és Szen-

tes város egész közönségét tiszteieltel 

meghívom. 

Szentes, 1911. május hó 21. 

KISS BÁLINT 

a kör alelnöke. 

A díszközgyűlés sorrendje: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Emlékbeszéd Sima Ferenc felelt. 
3 Meghivotlak és vendégek felszólalása. 
4. Sima Ferenc emlékének megörökítése. 
5. Elnöki záróbeszéd. 

Este 8 órakor társasvacsora a kör 
udvarán felállított sátorban (kedvezőtlen 
idő esetén a kör nagytermében), a.nely 
egy teríték ára 1 korona 20 fillér. 

K i a d ó l i c r e f ö h i . 

Alsórélen Székely József gőz-
malmához közel 2 hold 8 éves, 2 
hold 3 éves here kiadó. Értekezni 
lehet I. Rákócv Ferenc-utca 5. sz. a 

Szentes város katooaügyoszlályától. 

375—kü. 1914 szám. 

Hirdetmény. 

Dorogi Zsigmond SZENTESEN 
II., Bercsényi-út 

l/a szám. 

Az 1893, 1892 és 1891 évben szü-
letett állitáskötelesek fősorozása a f. 
évi május hó 28, 29, 30, és junius hó 2 
napjain fog megtartatni, és pedig: 

Az 1893 évben született állitásköte-
lesek közül (1 korosztály) az 1-160 sors-
számig felvett újoncok részére május hó 
28-án. 

Az 1893 évben született 161—317 
sorsszámig felvett újoncok részére (1 
korosztály) május hó 29-én. 

Az 1892 évben született állitásköte-
lesek (ll-ik korosztály) részére május 
hó 30-án. 

Az 1891. évben született állítás kö-
telesek (3-ik korosztály) részére junius 
hó 2-án. 

Az önként belépni kivánó ifjak 
junius hó 2-án vizsgáltatnak meg. 

A vidéki illetőségű, de Szentesen 
tartózkodó azon állitáskötelesek, akik 
itteni sorozlntásukat kérelmezték, serre 
engedélyt kaptak, junius hó 2-án kerül-
nek sor alá. 

Azon apák, kik fiaikat, mint csa-
ládfentartót póllartalékba helyezni ké-
rik, és még 65 életévét be nem töltöt-
ték. azon napon kerülnek orvosi vizs-
gálatra, amely napon felmenteni kért 
fiuk. Általában a kereselképességük meg-
állapítása végett mcgvizsgálatidók azon 
napon vizsgáltatnak meg, amikor fel-
menteni kért hozzátartozóik. 

Felhívom a sorozás alá kerülő 
állítás köteleseket, hogy a jelzett napo-
kon reggel 7 órakor pontosan, tisztán je-
lenjenek meg az új városháza első emelet 
55 szám alatti helyiségében, mert különben 
mint katonaszökevények fórnak tekintetni es 
szigorúan büntettetni. 

Felhívom azo£ állilásk*» le* íf]an 

kat, akiknek akár mint csali «ntartó, 
— öröklött mezei ingatlans jlaid«-
nosa, — pap,/papjelölt a'pó lékban 
helyeztetésre van igényül*, ij. iket le-
hetőleg a íősorozás előtt jeleatsálr be a 
városi kalonaügyvt ¿atőnél. 

Felhívom továbbá az egyévi és két-
évi önkéntes jelölteket, hogy kedvezmé-
nyi kérvényüket szintén a fősorozásig, 
de legkésőbb a fősorozás napján nyújt-
sák be, mert különben a kedvezményi 
kérvények benyújtására előirt határidők 
be nem tartása, valamint általában a 
véderőről szóló törvényből folyó kötele-
zettségek elmulasztása ezen felhívás, 
vagy a törvény nem tudása által nem 
menthető., 

Kelt Szentes, 1914 év április hő 14-én. 

Bugyi Antal 
polgármesterhelyettes. 

pittetők 
figy elmébe! 

Kisgörgös-utca 12 szám 
alatt mintegy 3 0 — 4 0 
e z e r elsőrendű száraz 
vályog van eladó. • 

szállító 
k é r i « i i . C . N f i l l U t » ! » k < » i e t t i i * € » y w r . l v e w ¡ H í r t f a y i í s á l . 
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A határozati javaslatot a Kör főjegy-

zője, Érsek Imre, terjeszti elő, miután dr. 

Vajda Antal, a Kör ügyésze, aki a javas-

latot szövegezte, ügyvédi dolgai miatt éppen 

az ünnepség idején Szegeden kénytelen 

tartózkodni. 

A Sima Ferenc emlékének megöröki-

tésére vonatkozó határozat kimondása után 

az elnök záróbeszédével véget ér a dísz-

közgyűlés. 
Este 8 órakor társas vacsora lesz a 

Körben, amelyen való részvételüket, párt-
politikai különbség nélkül, sokan bejelen-
tették. Ezen a banketten lesz fölavatva a 
Kör „Sima Ferenc serleg"-e, amelyet magát 
megnevezni nem kivánó helyről ajánlottak 
föl a Körnek. 

Ez a hatalmas és igen diszes, ezüst 
serleg a következő föliratot viseli: 

SIMA FERENC SERLEG 

„MEGTÖRHETTEK 

DE MEG 

NEM HAJOLTAM." 

A rendezőbizottság fölkéri a banket-
ten részt venni kívánókat, hogy lehetőleg 
hétfőn délig szíveskedjenek a kitett aláírási 
iveken szándékukat bejelenteni. Aláírási ivek 
vannak az első és második 48-as Körben 
nemkülönben a villogói Berkovits vendég-
lőben. 

— Izraelita istenltlsztelet. A szevuosz-ün-
nepi istenitisztelet vasárnap délelőtt 10 
órakor, este a leányok fogadalmi szer-
tartásával háromnegyed 7 órakor, hét-
főn reggel a halottakról való megemlé-
kezéssel fél 7 órakor, délelőtt másodszori 
mqzkirr»' órakor kezdődik. Szónoklat 
va?árna lelőtt vasárnap este és hét-
főn dél lesvz. 

— Karolyi Mihály Szentesen. A szen-
tesi 48-afb ^é^körök szerdán este küldött-
ségileg keresték fel az egyesült országgyű-
lés* függetlenségi párt vezérét gróf Károlyi 
Mihályt és fölkérték arra, hogy pártszervező 
kőrútjában városunkat is keresse fel. A kül-
döttség a legteljesebb sikerrel járt küldeté-
sében, amennyiben a folytatott tárgyalások 
eredménye szerint gróf Károlyi Mihály junius 
hó 11-én fölkeresi városunkat és az ezen 
napon tartandó népgyűlésen szólani fog 
a szentesi néphez. A pártvezér fogadtatá-
sára vonatkozó intézkedéseket a negyven-
nyolcas kö.rök 4 közel napokban teszik 
meg. Lapunk egyik legközelebbi számában 
a népgyűlésről, az arra érkező vendégek-
ről és a fogadtatásról részletes híradást 
adunk. 

— A Kárpáti túra út. Iiésztvevőimmel a 
helyszínén eszközölt fénykép felvételek 
ma délig Untermüller Ernő könyvkereső 
kedésének kirakatában megtekinthetők. 

— Idegen Illetőségű katonák sorozása. Ez utón 
figyelmezteti a városi katonaügyvezető-
ség az idegen illetőségű, de Szentesen 
tartozkodó állitásköteleseket, akik f. évi 
június hó 2 napjára vannak soiozásra 

felhiva, hogy személyazonosságukat vagy 
okmányokkal, vagy'közismert tanúkkal 
igazolják. 

— V l f l y á z z ü A mai napon Szentes 
város közönségének egy még soha nem 
látott szép versenyben lesz öröme, ameny-
nyiben az Automobil-club turaútasai Arad-
ról a Kunszentmártoni-ujon jöve es a br. 
Harucker-utcán végig száguldva a Petőfi-
szállóig teljes sebességgel jönnek. A város 
elöljárósága már jóelőre hirdeti, hogy senki 
ezen útvonalon járművel való álldogálást 
vagy a kocsit-lovat ott magánosan hagyni 
tilos, úgyszintén éljenzés vagy virágdobá-
lással ne tüntessen senki, mert ezzel csak 
kellemetlenséget idéznének elő a kocsíve-
zetőnek, ami aztán esetleg végzetes bale-
setnek is lenne előidézője. Szentesre ér-
kezés délután fél három, indulás innen 4 
órakor. 

— Aranylakodalom. A szentesi református 
hívek kiváló tehetségű kántora: Joó Károly-
nak f. hó 26-án volt aranylakodalma szeretett 
nejével Széli Máriával. Ötven esztendőn 
keresztül éltek boldogan és boldogságukat 
semmi meg nem zavarta. Most aztán f. hó 
26-án szük családi körben az aranylako-
dalmat meg is ülték. Mi pedig azon egyé-
nekhez csatlakozunk, akik azt kívánjuk, hogy 
a gyémánt lakodalmat is elérhessék viruló 
jó egészségben. 

— Hoi legyen a bérkocsi állomáshelye. Igazán 
botrányos állapot ma az, hogy a bérkocsik 
állomása a város legszebb helyén a Pe-
tőfi-szálló előtt van. A májusi és jbünködi 
virágillat helyett a lovak által títthagyott 
bűzt kell az embereknek élvezni a várcs 
központján. Pirithy Mátyás most kéri Szen-
tes tanácsát, hogy onnan heJ,'-°77.ék el a 
Hariss-ház elé. Hát ott nen- sleni a 
gttiüg templomhoz ?! Ezt kelj 
megotdani és olyan helyre k ezni a 

bérkocsi állomást, ahol arra anvdunas hely 
van és nem a város központján, ahol a 
legtöbb vidéki emberek is megforduln|k-
A tyukpiactér vagy pedig a református bér-
ház előtt álló trasformátortól kezdve & Pe-
tőfi-szállóig eső piac északi része erre a 
célra egykissé alkalmasabb lenne és a bér-
kocsisoknak se lenne messze a kávéház. 
A tanács majd fontolára veszi, hogy mi-
képen oldassék meg ez a közegészségre 
nézve is fontos kérdés. 

— Rendőrség figyelmébe. Közegészszségi 
szempontból minden útcát locsoltat és 
söpörtél a város, de a városnak a köz-
ponthoz nem nagyon messze levő ut-
cájára egyáltalán neiu gondol senki 
(pedig a legforgalmasabb útca) mert pél-
dául a kunszentmártoni úton, Bús Mik-
lós korcsinájp melleit levő mirhókan — 
nagyobb mennyiségű állati hullák he-
vernek — úgy mint liba, macska, kutya 
stb. ami irtózatos bűzt terjeszt az oltani 
házak ablakain . . . ha kinyitják. De hát 
még akik arra járnak, mily orr fintor-
galással szaladnak tovább. 

— Brutalitás- Egy helybeli mészáros-

mester, aki tegnap délután 4 órakoi meg-

jelent a vágóhidon és mielőtt a >ágás 

kezdődött a mészáros inasok kívül ját-

szodoztak — csupa tréfából a szatyorral 

a gyerek felé sújtott, amiben a tagló is 

benne volt, az a szatyrot kivágta és a 

tanonc fejét balról súlyosan megvágta 

Kívánatos volna elérni azt az általános 

közóhajt, illuuiinátatlan állapot . . . jöj-

jön el a te országod. 

— Nemzetközi mérkőzés Szentesen. Ma dél-
után fél 4 órakor mérik össze erejüket 
az eszéki »Havonia« 1. horvát csapat a 
szentesi Torna Egylet válogatott csapa-
tával s ugyancsak hétfőn a szegedi at-
létikai klub »Mercur« 1. csapatával. A 
környékben első eset, hogy másnyelvű 
csapat mérkőzik s ugyancsak utána egy 
szintén nagyvárost csapat. Bizonyára 
óriási közönség fog gyönyörködni e nem 
mindennapi látványban és megjelenésé-
vel fogja honorálni az Egyesület nagy 
áldozatkészségét és fiainak törekvését. 
Azt hisszük nem kell szégyelni magun-
kat, most a szentesi footbal csapatnak 
jó neve van és mégis fog felelni a vá-
rakozásnak. Nem csak helyből de vidék-
ről is nagy érdeklődés mutatkozik, sőt 
képviselve lesz az Érdekes újság és a 
melynek márnára fénykép felvételeket is 
eszközölnek. A rendezőség gondoskodott 
hogy mindenkinek jusson hely, sőt a. 
kik jó előre váltják azok az I. rendű 
helyekre számozott helyeket lapnak. 
S rend fentartásáról rendőrség és tűz-
oltóság fog gondoskodni. Jegyek előre 
kaphatók a gazdasági Egyletben. 

— Ünnepi szórakozás. A Szentesi Tudo-
mányos Mozgószinházban a mai előadást 
a sok dráma és tragédia helyett »Éva« 
cimű színművel cseréli fel az igazgató-
ság, mely 5 felvonasban lesz leadva, 
amiben főszereplő Henny Portén híres 
színésznő lesz. — Ezenkívül természetes 
látványosság »Egyiptom« látképe. — Ön-
kéntes jegyesek, vígjáték és hol a nad-
rág ? Humoros. — Holnap, hétfőn szin-
tén három előadás lesz »Ursel grófnő« 3 
felvonásban és szintén Henny Portén 
főszerepben Ezenkívül Jokohamai tü-
zérség (eredeti felv.) Pierott és Colom-
b i t ^ dráma, végül .Vége a barátságnak« 
cimű humoros. 

— Táncmulatság. A katholikus kör ma 
este tartja saját helyiségében zártkörű 
pünkösdi táncmulatságát 1 korona 20 
fillér belépő dij mellett. Felhívjuk a mu-
latni szerető fiatalság figyelmét a családias 
jellegű mulatságra. 

— Aki súlyt helyez arra, hogy jól, olcsón 

és előzékenyen legyen kiszolgálva, ke-

resse fel bizalommal Szabó Béla papir-

és könyvkereskedését (róm. kath. iskola 

épület) ki a legnagyobb gondot fordít 

arra, hogy a nála vásárló közönség lel-

jes megelégedését kiérdemelje. Nagy vá-

laszték ízléses képeslevelező lapok, le-

vélpapírok díszdobozok és borítékokban 

képes és misekönyvek, cigareltahüve-

yek, olvasók, imakönyvekben. 

„SAVOY SZALLODA" VIII., József-körűt. 16 szám. 
Modern szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és melegvíz minden S7nháhin lift „¡¡„i „ , „ „ , 1 d . ^ . . 
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H a , h a , l i a , ! ! ! 
Mit nevet kérem ? 

Azt, hogy a nagysága nemj 

tudja, hogy a legelegánsabb 

kosztümöket késziti 

Koiiieiitliit, Szentesen 

Andrássy utca 9. 

H u y l i m e f t i i y i t á w ! 

Tisztelettel tudatom a szórakozni vágyó 
és sport kedvelő közönséggel, hogy báró 
Harucker-utca 28 szám alatti vendéglőmben 
teljesen újonnan épült kuglipályámat junius 
hó 1-én, Pünkösd másnapján, versennyel 
egybekötve megnyitom. 

I. dij egy élő bárány. 
II. dij egy valódi tajték szivarszipka. 
III. dij 25 drb. kuba szivar. 
Szives pártfogást kér: 

Ifj. Jelenfi Sándor 
vendéglős. 

E l a d ó l i á x . 
Kiskunfélegyházán a disznópiacié 

ren egy teljesen jókarban lévő ház, mely-
ben ezidőszerint korcsmaüzlet van, jog-
gal együtt kedvező feltételek mellett ela-
dó. Értekezni lehet Mák Mihály tulajdo-
nossal. 

ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! 

Házépítéseket, átalakításokat, javításokat, l e g o l c s o b b á r o n készítek. U J 
É P Ü L E T E K E T kulcsátadásig elvállalok - nagyobb vállalatnál 
kedvező fizetési módozatot nyújtok. — Tavaszi munkáknál megfelelő árenged-
mény. — Tájékozás és költségvetés díjtalan, levelező-lap meghívásra 
házhoz megyek. » » Tisztelettel: 

F E J E S K Á R O L Y 
IV. ker. Stammer S. -utcza 20 . ácsmester. 

Értesítem a város közönségét, hogy 
a városi jéggyárban termelt jégnek ház-
hoz hordása lolyó évi május 18-án fog 
kezdetni. 

Egy kiló jég ára házhoz szállítva 3 
fillér, 5 kilónál kevesebb mennyiség nem 
fog kiszolgáltatni. 

A jég ára a városi javadalmi hiva-
talnál fizetendő. 

Szentes, 1914 évi május hó 13-án 

Kalpag os 
gazdasági tanácsnok. 

H Hirdetések jutányos áron vé-
tetnek fel a kiadóhivatalban. 

églö megnyitás! 

Kónyái Bálint 
uri és női cipész J^ENTES B a r t h a J' u 1 4 KispiaC 

készit divatos és kényelmes cipőket, csizmákat, 

valamint lúdtalpas és érzékeny lábakra hygiénikus 

cipőket. Raktáron tart cipőkrémet, gummit, fűzőt 

és cipőcsattokat 
r i 

Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség b. tudomására hozni, hogy br. Harucker-
utca 28 szám alatti vendéglőmet a mai kor 
igényeinek megfelelően átalakítottam és azt 
junius elsején Pünkösd másnapján társas-
vacsorával megnyitom. Vacsora lesz bárány-
paprikás túrós sajtos tészta. 1 teríték ára 
fél liter borral együtt 2 korona. 

Ez alkalomra sikerült megnyernem az 
iparos kör zenekarát, vacsora alatt és után a 
zenekar Molnai Bandi karmester vezetése 
mellett hangversenyezik. 

Egyszersmind tudomására hozom a n. 
é. közönségnek, hogy vendéglőmben naponta 
frissen csapolt kőbányai sör és zóna villás-
reggeli kapható. Jó magyar konyha, tisztán 
kezelt homoki és hegyi borok. Kosztosok 
mérsékelt árban elfogadtatnak társasvacsorák 
és névnapok kiszolgálása elvállaltatik. Pontos 
és lelkiismeretes kiszolgálásról gondosko-
dik és szives pártfogást kér : 

Ifj. jelenfi Sándor 
vendéglős. 

Réz és vasbútorok 
háló, ebédlő, szálloda, kórházi és kert-

berendezések, gyermékágyak, gyermek-

— : kocsi, aczél : — 

sodrony ágybetétek, 
kocsi ülések, lószőr és afrik madracok, 

díványok rézkarnisok, ablak, roletare-

dönyök, niozsdóasztal és mozsdókészle-

tek, szoba kloset, ruhafogasok, patkány 

és egérfogók. — Legjutányosabban szállít 

GARAI KÁROLY 
réz és vasbútor készítő 

ARADON. 

Hirdetmény. 
A szentesi Református Egyház a 

középső és alsó temetőjében termelt fű-
takarmányát f. évi jánius hó 1-én eladja 
és pedig délután 3 órakor a középső 
temetőben; — délután 4 órakor pedig az 
alsó temetőben. 

Szentes 1914 májás óO. 

Lakos Sándor 
algondnok. 

E l a d ó l u i x . 
Borza-utca 18|a számú cserepes 

tetejű ház olcsó árban sürgőben eladó. 
Értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

K O L L A R I T -
BÖRLEMEZV.övaÍ « 7 " T 

SZAGTALAN FEDÉLLFMEZ 

O I í l i A l t I T -

I t O l t L C I I C Z 
ka u c s u k-kompozitióval bevont ruga-

nyos, viharbiztos és időtálló, szagtalan 

fedéllemez, jelenkor l e g j o b b tetöfedéllemeze. 
V É G T E L E N Ü L T A R T Ó S 

Régi zsindejtetök átfedésére kiválóan al-
kalmas. — Sem mázolni, sem mészlével 
o bekenni nem kell. o 

Szentesen kapható : 

SUGÁR és VARGA 
építés? vállalkozóknál. 



G. oldal. SZENTESI LAP 
44 szám. 

TUDOMÁNYOS MOZGÚSZINHÁ 7 
Nagy Ferencz-utca 3 , szám. 1 

Óriási műsor! Egretlen alkalom 

Vasárnap 1914 május hó 31-én, 
délután 4 és 6 órakor mérsékelt, 
este fél 9 órakor rendes hely-
árak mellett kerül bemutatásra 

c i g á n y z e n e kísérettel: 

Műsor: 

Egyiptom, látkép. 
Önkéntes jegyesek, vígjáték. 

É V A 
színmű 5 felvonásban. — Főszereplő 

— HENNY PORTÉN 
Hol a nadrág ? humoros. 

Hétfőn, ünnep másnapján műsor a 
kővetkező: 

Jokohaniai lűzőrség, eredeti fel. 
Pierott és Colombine, dráma. 
Ismét megtalálva. 

Urselgrófnő 
vígjáték 3 felvonásban. — Fősze-

replő HENNY POBTEN | 
Vége a barátságnak, humoros. 

Délutáni helyárak 

Díszpáholy 8 személyre 5 kor Nagypáholy 
5 személyre 3 kor. Kíspaholy 4 személyre 
2 kor. 4 0 f i l l , T j i i l ásszék 60 f l l l . Első 
hely 4 0 f i l l . Második hely 30 f i l l . H a r -
madik hely 20 t i l l . Tlzéven a l ó l i gyermek-
nek ál lójegy 10 f i l l é r . 

Esteli helyárak: 

Támlásszék 80 f „ I. hely 60 f . , II. hely 
4 0 f . f III. hely 30 f . Nagypáholy 4 kor. 
Klspáholy 3 kor. 20 f . Díszpáholy 8 s z e -
mélyre 6 kor. Tizéten alóli gyermekeknek 
12 fillér. 

Egy ügyes fiu 
bádogos tanulónak felvételik 

Sájerman Béla 
bádogós mesternél, Kossuth-
tér Református bérház. :-; 

Házhelyek kiosztása 
a város legkedvezőbb fekvésű helyén a 
Széchenyi uton a Buday János ácste-
lepe mellett még néhány part vár el-
adásra — Bővebb felvilágosítással szol-
gál Buday János. 

E l a d ó l i á i e . 
Szemere Bertalan-utca 5. számú 

ház, mely ügy gazdálkodó; mint bármily 
foglalkozású egyénnek is igen alkalmas, 
több rendbeli épülettel, órlézikút éá vil-
lanyvilágítással berendezve kedvező fi- I 
zetési feltételek melleit eladó. Értekezni 
lehet Báron Mártonnal Báró Ilarucker-
útcai lakásán 

Nyomatott Vajda B. 

A s z f a l t m u n k á i m . 
Bíró Oezső mérnök, Szentes város szerződéses aszfaltozási 
vállalkozója elvállal magán felek részére e mindennemű 
aszfaltozási munkálatokat,ugyminl: gyalogjárdák, konyhúk, 
folyosók stb. aszfaltozását a 

l e g o l c s ó b b á r a k m e l l e t t 
Munkálatokat legrövidebb idő alatt készit. 

Iroda: I. Ker., Jövendő-utca 3. szám. 

O l c S Ó ! o a r O l c S Ó ! 
Bankkölcsönöket 

folyósittatok ez idő szerint 

50 évre 6 százalékps, 65 évre 
5 Kor. 70 fillér tők£ és Kamat törlesztéssel 
együtt nagy és kisbirtokosok terhes tartozásait kifizettetem, a kölcsön 
bármikor minden ráfizetés nélkül vissza űzethető. 

Földek ó% házak adás vételét vagy haszonbérbe adását a leg-
mérsékleteb díj mellett eszközlöm. 

Érdeklődőknek díjmentesen adok felvilágosítást ad. 

ifj. FAZEKAS ANTAL 
Bankölcsön iródája. 

Piactér Nagy Fer^ncz úr házában. 

Szentes város polgármesterétől. 

3780—1911 szám. 

hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtoko-

sokat és bérlőket, kiknek lucernás föld-
jük van, hogy a lucernában jelentkező 
arankát június hó 10-ig, az ezen idő 
után jelentkező arankái pedig eseten-
ként azonnal irtsák ki, mert ha az ir-
tást nem teljesítenék a mutatkozó aran-
kát a földtulajdonos vagy bérlő költsé-
gére hatóságilag fogom irtatni, ezen fe-
lül a mulasztó fél ellen a kihágási el-
járást meg fogom indítani, melynek so-
rán az 1891 évi XII. t. c. 95 $-a alapján 
100 koronáig terjedő pénzbüntetés szab-
ható ki a mulasztó félre. 

Szentes, 1914 április hó 22. 

Dr. Mátcffy Ferencz. 
polgármester. 

E l a i l ő l i á m . 
Jáiz Szt. Lászlón a legforgalmasabb 

helyen egy uj épület, melyben a Kiskun-
félegyházi népbank fiókja van, minden-
féle üzletnek igen alkalmas, eladó. Érte-
kezni lehet Bóna István tulajdonossal 
ugyanott. 

Szentes város polgármesterétől. 

4725—1914. 

Hirdetmény. 

Szentes 

4936 — 1914. 

város polgármesterétől 

I l i r i l e t i f t i é i i y 
Az országgyűlési képviselő választói 

jogosultság igazolása céljából az 1914 
május 25-ére kitűzött irní-olvasni tudó 
vizsgáról elmaradt jelentkezők, valamint 
a dr. Kiss Béla jegyzőnél e hó 30-án, 
d. u. 5 óráig jelentkezők részére a írni-
olvasni tuió vizsga kivételére ujabb ha-
táridőül 1911. évi junius 1 napjának dél-
előtti 9 óraját tűzöm ki. 

Szentes, 1911, évi máfus hó 26. 

Dr. Máiéffy Ferenc 
polgármester. 

Értesítem a közönséget, hogy 
»Túrául a Kárpátokban i9i l.« cím alatt 
rendezendő automobil turaúton részt-
vevő gépkocsik folyó évi május 31-én 
pünkösd vasárnapján délelőtt 10 és 12 
óra közölt a kunszentmárton—szentesi 
állami müuton, a Kunszentmártoni, 
Bartha János és Br. Harucker-utcán 
Petőfi-szálló elé érkeznek, innen 12 és 
1 óra közölt indulnak a Széchenyi-uton 
Csongrádra. 

Midőn ezt a gépkocsik zavartalan 
menetének biztosítása végett a közön-
ség tudomására hozom, egyben felhívom, 
hogy az említett útszakaszokon a gép-
kocsik közlekedésének ideje alatt dél-
előtt 10 órától 1 óráig kocsival ne köz-
lekedjenek, jószágot ne hajtsanak, gya-
logosan ne járjanak, minden forgalmat 
a külhatárban a müut melletti nyári 
uton, a város belterületén pedig a kun-
szentmártoni, Bartha János és Br. Ha-
rucker-útcák elkerülésével bonyolítsa-
nak le. 

Az érkező automobilokat néző kö-
zönséget pedig felhívom, hogy csak a 
járdákon tartózkodjanak és kerüljék 
mindazt (éljenzést, lármázásl, virág és 
mástárgyak dobálását) ami a gépkocsi 
vezetőt nagy figyelmet igénylő munká-
jában akadályozná. 

Szentes, 1914. évi május hó 22-én| 

Dr Máiéffy Ferenci 
polgármester. 

Eladó föld 

Kü l s ő ecseren n a g y o n j ó m inőségű 

77 h o l d fö ld , me l ybő l 8 h o l d vekerje is 

van , a m i k i t ű n ő he résnek va ló , tanya 

épü le tekke l igen o lcsóért e ladó . Alkui 

lehet k ö t n i I. ker. Nagy Ferenc-útca 

(Piactér) ilj. Fazekas An ta l l a l . 

Utóda villanyerőre berendezett könyvnyomdájában Szentesen 




